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Electronic Public Relations 



 ريابط عمًمي الکتريويک

www.faisalkarimi.com 

 تؼشیف
 

  اػتفادُ اص فٌاٍسی اطالػات ٍ استثاطات دس فشایٌذّای کاسی سٍاتط ػوَهی
 

 تَػط
 

 ایجاد ٍب ػایت
 تَػؼِ ٍب الگ

 تِ هخاطثیي Onlineاسائِ خذهات 
 ...الکتشًٍیکی ٍخثشًاهِ 
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 سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک

www.faisalkarimi.com 

 الکتشًٍیک ػوَهی سٍاتط اًذاصی ساُ اص ّذف
 یک خذهات توام تتَاى کِ اػت سٍصی تِ سػیذى
 هشاجؼِ تذٍى ٍ سٍصی ؿثاًِ طَس تِ سا ػاصهاى
 تِ اتصال تِ تٌْا ٍ ػاصهاى تِ هخاطثاى فضیکی
 .کشد ػشضِ ًْاد آى ایٌتشًتی پایگاُ

 
  24 خثشی چشخِ یک الکتشًٍیک ػوَهی سٍاتط
 اػت، آٍسدُ ٍجَد تِ ّفتِ سٍص 7 دس سا ػاػتِ
 کِ هکاى ٍ صهاى ّش دس ػاصهاى هخاطثاى یؼٌی
  خَد دلخَاُ هَسد هطالة تِ تَاًٌذ هی کٌٌذ اسادُ

 .کٌٌذ پیذا دػت
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 مقایسه روابط عمومی های الكترونیك و سنتی
 

www.faisalkarimi.com 

 .سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک تِ لحاظ هفَْهی فشلی تا سٍاتط ػوَهی ػٌتی ًذاسد
 :دس سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک 

 (تفاٍت اصلی)  اص کاغز اػتفادُ ًوی کٌین-1
 ٍ  تؼاهلی تَدى  دٍػَیِ تَدى -2
 ّضیٌِ ّای کوتش  -3
ِ یی تَدى-4  چٌذ سػاً
 ػشػت فَق الؼادُ-5
 دس دػتشع تَدى دس ّشکجا ٍ ّش صهاى-6
 جْاًی گشایی-7
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 چرا ريابط عمًمي الکتريويک ؟

www.faisalkarimi.com 

کوبَد ٍلت ، پیطرفت تکٌَلَشی ، بی ) ضرٍرت تَجِ بِ هخاعباى 1.
 (حَصلِ ضذى ، افسایص تَلعات ٍ هغالبات عوَهی 

هْوتریي عاهل تحویل رٍابظ عوَهی الکترًٍیکی بِ رٍابظ عوَهی “ سرعت2.
  است

 ارتباط دٍسَیِ ٍ هتعاهل بیي سازهاى ّا ٍ هردم3.

  ارائِ خذهات ٍ اعالعات هَرد ًیس ضْرًٍذاى بِ عَر هذاٍم ٍ ضباًِ رٍزى 4.

 بْبَد کارایى ٍ اثربخطى ًْادّا ٍ سازهاى ّا ٍ هَسسات 5.

 تسْیل دسترسى ضْرًٍذاى ٍ هخاعباى سازهاى ّا بِ اعالعات هَرد ًیاز 6.

  بْبَد پاسخگَیى7.

 سادُ سازى فرآیٌذّاى ارتباعات ٍ اعالع رساًى ٍ کاّص ّسیٌِ ّا 8.
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 EPRمفاهيم مختلف در 

www.faisalkarimi.com 

سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک 

سٍاتط ػوَهی دیجیتال 

سٍاتط ػوَهی آًالیي 

سٍاتط ػوَهی ػایثش 

سٍاتط ػوَهی ایٌتشًتی 
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 ريابط عمًمي الکتريويک

www.faisalkarimi.com 

 تشای الکتشًٍیک اتضاسّای اص آى دس کِ  اػت ػوَهی سٍاتط  اص ًَػی
 .ؿَد هی اػتفادُ ػوَهی سٍاتط ّای هاهَسیت اًجام

 
 :الکتشًٍیک ػوَهی سٍاتط اص تؼشیفی

 جذیذ في آٍسی گشفتي کاس تِ سٍؽ الکتشًٍیک ػوَهی سٍاتط» 
 تش هٌطثك خذهات اسایِ تشای اطالع سػاًی ًَیي ػیؼتن ّای ٍ استثاطی

ِ ّا ِ ای طَس تِ هخاطثاى ًیاصّای ٍ خَاػت  هٌظَس تِ ٍ (On Line) لحظ
 «.اػت ػوَهی سٍاتط ّذف ّای تِ تخـیذى تحمك
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 ريابط عمًمي دیجيتال

www.faisalkarimi.com 

 :سٍاتط ػوَهی دیجیتالی ػثاست اػت اص
اػتفادُ اص فٌاٍسی دیجیتالی خصَصا کاستشدّای هثتٌی تش ٍب ػایت ّای ایٌتشًتی   

تشای افضایؾ دػتشػی ٍ اسائِ خذهات ٍ اطالػات استثاطی تِ کاستشاى ٍ ػاصهاى ّا ٍ 
 .ًْادّا ٍ دسیافت اطالػات اص طشیك آى 

 
دس سٍاتط ػوَهی دیجیتال هتَى تَلیذی ٍ هحتَای هَسد ًظش  اص فشهت هؼوَلی چاپی  

تِ فشهت صفش ٍ یک تثذیل ٍ تِ ػثاست دیگش دس ایي حالت، صفحات پی دی اف 
 .  هی ؿَد HTMLتثذیل تِ صفحات 

ٌَّص هحتَاّا ّواى هحتَاّای سٍاتط ػوَهی ػٌتی ّؼتٌذ تا ایي تفاٍت کِ لاتلیت  
 .جؼتجَ ٍ کپی هطالة تِ صَست هتي  تشای هخاطة ٍجَد داسد

 
 .اها جْت فؼالیت ٌَّص یک طشفِ اػت
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2روابط عمومی: روابط عمومی آنالین   

 خذهات ٍ ابسارّا بِ   دٍرُ،در ایي
 صَرت آًالیي گسترش  

 .  هی یابذ

 
 تعاهلی دٍسَیِ ٍ برلراری ارتباط

چٌاى  را زهیٌِ رٍابظ عوَهی بَدُ ٍ 
بِ عٌَاى   اىتا کاربرکٌذ فراّن هی 

یک عضَ فعال در برًاهِ ّا ٍ فعالیت  
 .ّای رٍابظ عوَهی هطارکت کٌذ
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دس سٍاتط ػوَهی آًالیي خذهات تِ صَست ؿثاًِ سٍصی دس اختیاس هخاطة ٍ هـتشی  
 .اػتثاس لائل هی ؿَد ٍبتشای سػاًِ ّای هثتٌی تش . لشاس هی گیشد



2پدر روابط عمومی   

 (1970هتَلذ )برایاى سَلیس 
 هیالدی 1990در اٍاخر دِّ 

 .  را استفادُ کرد PR 2.0عٌَاى 
از عرف ضرکت سیلیکَى  2008در سال 

رٍابظ عوَهی ٍ رساًِ ّای ”ٍلی برًذُ جایسُ 
 ضذ ٍ اٍ را بِ عٌَاى پذر“ ًَیي

 «2روابط عمومی»              
 .هعرفی کردًذ 
 

Briansolis.com 
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The Internet is public 
relations 

 :ٍاسى ًیَهي
 !ایٌتشًت، سٍاتط ػوَهی اػت 
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!ایىتروت، ريابط عمًمي است  

تِ ٌّگام ٍ آًالیي 
تؼْیل کٌٌذُ دػتشػی تِ اطالػات 
الٌاع کٌٌذُ فشدی 
  پیام هؼٌاداس 
ػٌجؾ پزیش 
ؿفاف 
ًفَرپزیش 

 ایىها همان مشخصات 
 یک کارشىاس   

 ريابط عمًمی آوالیه    
.  است    
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WEB 2.0 

تعذاد رضذ فسایٌذُ بخص عوذُ ای از 
کاربراى ایٌترًت در جْاى هرَّى بِ  

 . است 2ٍبٍجَد آهذى 
 

هفاّین جذیذی ًیس   2با پذیذ آهذى ٍب
بِ ٍجَد آهذُ است ّوچَى رٍزًاهِ 

  2، حمَق2، دهَکراسی2، تبلیغات2ًگاری
ٍ  ... 

 یعٌی   هضوَىحتی بحث اصلی ایي 
 2رٍابظ عوَهی
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 ريابط عمًمي سایبر

www.faisalkarimi.com 

 دسآهذُ آًالیي کاهال صَست تِ ػوَهی سٍاتط آى دس کِ اػت فشآیٌذی
  .اػت تاسص ٍ تشجؼتِ تؼیاس آى پزیشی هـاسکت ٍ تؼاهلی ٍیظگی کِ

  ایؼتادُ اّویت اٍل جایگاُ دس ػایثش ػوَهی سٍاتط دس هـتشی یا هخاطة
  .ؿَد هی کاهل تَجِ افشاد تک تک تِ اًثَُ ّای تَدُ جای تِ ٍ اػت
 ؿَد ًوی پٌْاى ًظشّا اص اًتمادی ّیچ ٍ هاًذ ًوی پاػخ تذٍى ای ًاهِ ّیچ

 توام دس تلکِ اداسی، ػاػات دس فمط ًِ ػایثش ػوَهی سٍاتط کاسکٌاى 
 ٍ ّا صهاى توام دس ٍ (تؼطیلی تذٍى) ّفتِ ایام توام دس ٍ سٍص ؿثاًِ هذت
 .پشداصًذ هی فؼالیت اًجام تِ ّا هکاى
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 ريابط عمًمي سایبر

www.faisalkarimi.com 

دس سٍاتط ػوَهی ػایثش، هفَْم کاس ٍ ػاػت کاسی تغییش پیذا هی کٌذ  
ٍحضَس دس چٌیي ًْاد یا تخـی تِ هٌضلِ یک ؿغل توام ٍلت  هحؼَب  

 . هی ؿَد
 

داؿتي تخصص ّای ٍیظُ، تؼلط تِ ًشم افضاسّا ٍ هْاست ّای دیجیتالی  
 .اص جولِ ضشٍست ّای ًیشٍّای سٍاتط ػوَهی ػایثش اػت

 
اسائِ خذهات آًالیي تذٍى ًیاص تِ حضَس هـتشی یا هخاطة تخؾ 

دیگشی اص فؼالیت ّای سٍاتط ػوَهی ػایثش اػت کِ آى سا تا حذ صیادی  
 .تِ فشآیٌذ تجاست الکتشًٍیک ًضدیک هی کٌذ

8/26/2017 

15 



 ريابط عمًمي سایبر

www.faisalkarimi.com 

 :اػتفادُ اص تاصُ تشیي تکٌَلَطی ّای استثاطی ٍ اطالػاتی ّوچَى
 پادکؼتیٌگ   1.
 خثشخَاى2.
 ٍیکی پذیا3.
 جؼتجَ کشدى  4.
 هاًیتَس کشدى5.
 تاالسّای گفتگَ  6.
 خثشًاهِ ّای الکتشًٍیکی  7.
 گشٍّْای ایویلی 8.
 چت سٍهْا 9.

 ٍتالگ ػاصهاًی10.

   WEB2.0اتضاسّای هـاسکتی 11.
 اص دیگش ٍیظگی ّای سٍاتط ػوَهی ػایثش اػت

 
8/26/2017 

16 



 ريابط عمًمي سایبر

www.faisalkarimi.com 

ػیؼتن ّای ًظشػٌجی ایٌتشًتی، افکاسػٌجی ّای هثتٌی تش ٍب ًیض دس 
 .ایي چاسچَب هَسد تشسػی لشاس هی گیشًذ

 
داؿتي یک ٍب ػایت ػاصهاًی لَی تا اهکاًات چٌذ سػاًِ ای ٍ فؼالیت  

دس خاسج اص هشصّای جغشافیایی یک کـَس، سٍاتط ػوَهی ػایثش سا تثذیل  
 . تِ حَصُ ای تیي الوللی هی کٌذ کِ تا هخاطثاى جْاًی هَاجِ اػت

 
جایگاُ ػاصهاى دس هَتَسّای جؼتجَ، اهکاى جؼتجَ دس ػایت، پاػخ  

فَسی تِ ًظشدٌّذگاى، دخالت دادى هخاطثاى دس فشآیٌذّای تصوین  
گیشی ٍ فؼالیت ّا، تؼاهل تا ػاصهاى ّای ّوؼَ اص دیگش هَاسدی اػت کِ  

 .سٍاتط ػوَهی ػایثش تِ آى تَجِ داسد
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 ريابط عمًمي سایبر
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 ريابط عمًمي ایىتروتي

www.faisalkarimi.com 

  تؼتش تش اصَال ّا ػاصهاى تشخی
  ّواى دس ٍ اًذ ؿذُ هتَلذ ایٌتشًت

  ٍ حیات ٍ کٌٌذ هی فؼالیت فضا
  ؿاى جایگاُ تِ ٍاتؼتِ آًْا هوات

  .اػت ایٌتشًت دس
  ّا ػاصهاى ایي فؼالیت تشیي هْن

 ٍ سؿذ ٍ تما تشای ایٌتشًت ػشصِ دس
  ػوَهی سٍاتط چاسچَب دس تَػؼِ،

  .ؿَد هی اًجام ایٌتشًتی
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 سير تحًل ريابط عمًمي مذرن       
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 راهکارهای عملي ريابط عمًمي الکتريويک

 استمای ظشفیت کاسهٌذاى تا داًؾ سٍص • استمای داًؾ

آهادُ کشدى 
 هحیط

 تْیٌِ ػاصی فشایٌذّای کاسی ٍ تؼتش تکٌَلَطی•

 آیٌذُ ًگشی
خلك عالی تریي فرصت ّا برای  •

 سازهاى
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ِ یی سا تشای  (  PRCA) اًجوي هـاٍساى سٍاتط ػوَهی اًگلؼتاى  هشاحل ػِ گاً
ایجاد هحیط سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک پیـٌْاد دادُ اػت کِ ؿاهل هَاسد صیش  

 :اػت



 عىاصر ريابط عمًمي الکتريويک

 فىايری مذیریت هىر 
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 داوش     
 

 

 

 

 

 

 



 اصًل محًری در ريابط عمًمي الکتريويک

 داًؾ هحَسی
هـتشی هذاسی 
 ٍهخاطة هحَسی

تٌَع دس سٍؽ ّا ٍ 
 اتضاس اطالع سػاًی
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 فه آيری های کاربردی ريابط عمًمي الکتريويک

www.faisalkarimi.com 

تْیِ خثشًاهِ الکتشًٍیکNewsletters Eٍ 
 ایجاد ایویل ٍ هذیشیت آىEmail 
الضاهات ساُ اًذاصی ٍب ػایتWebsite & CMS 
 ساُ اًذاصی ٍتالگ ٍ هذیشیت آىWeblogs 
 آس اع اع ّا ٍ خثشخَاًْاRSS & News Readers 
 َتکٌیکْا ٍ اهکاًات هَتَسّای جؼتجSearch Engines 
 پادکؼت ّاPodcasting 
 کاستشدSMS  دس سٍاتط ػوَهی الکتشًٍیک 
  ًَؿتي تشای ٍبWriting For the Web 

ٍیکی ٍ ػایش داًـٌاهِ ّای آصاد 
 جوغ آٍسی الکتشًٍیکی اخثاسInternet Cliping 
 سٍصًاهِ ًگاسی ػایثشCyberjournalismت 
 تثلیغات ایٌتشًتیInternet Advertising 
 2ٍب Web 2.0 
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 فه آيری های کاربردی ريابط عمًمي الکتريويک
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ایٌتشاًت ٍ اکؼتشاًت 
کٌفشاًغ اص ساُ دٍس 
 (تلفي پیام گیش) صٌذٍق صَتی 
یی ِ  ػیؼتن ّای چٌذ سػاً
َتاالسّای گفتگ 
تلَیضیَى ایٌتشًتی ٍ تؼاهلی 
هثایل ّای َّؿوٌذ 
پیام ّای تصَیشی MMS  
 ػیؼتن پاػخ صَتی تؼاهلیIVR 

 



ان    ه ت  وج  اس از  ت  !سپ   
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 .لاتل دسیافت اػت www.faisalkarimi.com : ایي ػالیذ دس ٍب ػایت

http://www.faisalkarimi.com/

